Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om hanteringen av Cedergrenska
parken och den Vård- och utvecklingsplan som ligger till grund för den
avverkning som nu skett inom fastigheten.
I budgeten för år 2007 gav kommunfullmäktige tekniska nämnden en
ram för investeringar inom området Komtek (vägar, park och natur
samt småbåtshamnar). En av delposterna som tekniska nämnden
begärde 200.000 kronor för var Cedergrenska parken.
I den förklarande texten i tekniska nämndens förslag står följande
"Enligt intentionerna i den framtagna skötselplanen för Cedergrenska parken ska det befintliga beståndet av träd föryngras och
kompletteras. För varje delområde i skötselplanen måste detaljerade
anvisningar tas fram. Av dessa ska framgå vad som ska gallras ur,
vilka träd som är lämpliga att nyplantera samt vilken förberedande
markberedning som krävs. Vidare ska ett skyltsystem liknande dem
som finns i botaniska trädgårdar tas fram där varje träds namn och
proveniens framgår."
För några veckor sedan ringde ett antal upprörda stocksundare till
mig och frågade vad som höll på att hända i Cedergrenska parken.
Det avverkades träd i stor skala inom ett område vid Kungsvägen.
När jag åkte och besiktigade platsen kunde jag konstatera att
avverkningen varit av en sådan omfattning att man måste beteckna
det som ett kalhygge. Endast ett par träd fanns kvar.
Mellan den text som fullmäktige fick ut som motivering till det
begärda investeringsanslaget och det som nu hänt finns det inte någon
likhet. Det är naturligtvis nödvändigt att fullmäktige får korrekta
uppgifter. Man har inte "gallrat" utan avverkat i stor skala. Det
gäller inte heller att "nyplantera" träd utan man avser att göra stora
markanläggningar och plantera växter som i dag inte finns där.
Detta framgår av en plan benämnd "Cedergrenska parken. Vård och

utvecklingsplan", som gjorts av en konsult. Det är denna plan som nu
sägs ligga till grund för avverkningen. Planen torde mot bakgrund
av att den skall gälla 2003 - 2008 färdigställts år 2002. Enligt uppgift
fick naturvårdsutskottet år 2003 information om planen. Den har
dock inte varit föremål för någon demokratisk behandling. Det finns
inte något beslut i någon instans om att anta och genomföra den av
konsulten gjorda planen. Tekniska nämnden har inte behandlat
förslaget, inte heller naturvårdsutskottet har fattat något beslut om
att planen skall genomföras. Inte heller finns någon kostnadsberäkning vare sig på vad den totala investeringen enligt den av konsulten
framtagna planen skulle kosta eller vilka ökade driftskostnader det
kommer att bli för att sköta dessa nya anläggningar.
Enligt uppgift har tekniska nämndens förre ordförande och naturvårdsutskottets ordförande tillsammans med hembygdsföreningen
anordnat visningar av området med guidning av den konsult som
gjort planen. Man har gått igenom vad som skall göras inom området
utan att något beslut fattats om att planen skall genomföras eller hur
den skall genomföras.
"För varje delområde i skötselplanen måste detaljerade anvisningar
tas fram" står det, som ovan sagts, i den beskrivning som fullmäktige
fick i budgetmaterialet. I en utredning daterad 2006 06 27 har också
en konsult givit detaljerade anvisningar på vad som skall avverkas
och hur markberedning och plantering skall ske. Av de detaljerade
anvisningarna framgår att omfattande markarbeten skall genomföras
inom det avverkade området. Plantering skall också ske av växter
som i dag inte finns där som till exempel Rhododendron och Bambu.
Inte heller denna utredning har varit föremål för beslut i tekniska
nämnden eller naturvårdsutskottet. Det finns således inte något beslut
om att arbetet skall sättas igång eller hur det skall utföras. När jag
frågat hur mycket man förbrukat av investeringsanslaget eller hur
mycket kostnaden är för arbetet inom det nu påbörjade området
enligt den utredning som konsulten gjort kan man inte svara på det.
Någon upphandling av hela arbetet har inte gjorts utan man betalar
per timme.
Dessutom har inte marklov begärts, vilket tekniska nämnden är
skyldig att begära för att få genomföra avverkningen och därmed
har inte heller sakägarna beretts tillfälle att yttra sig. Inte heller har
kringboende informerats om vad som skall göras. Det föreligger en
särskild skyldighet för kommunen att följa lagar och regler som man
kräver att medborgarna skall följa.
Det är inte någon tvekan om att Cedergrenska fastigheten måste

underhållas och att det behöver gallras. Det måste självklart vara ett
löpande underhåll på samma sätt som på kommunens övriga parker.
Skötsel av parken måste ingå i driftbudgeten.
För oss som älskar Cedergrenska parken är det av största vikt att den
behandlas i enlighet med de intentioner som fanns när den anlades.
Inte att man ser detta fantastiska område som en allmän parkanläggning öppen för diverse experiment där man kan göra stora nyplanteringar med växter som i dag inte finns där. Det är av största vikt att
Cedergrenska parken behandlas med stor varsamhet och att den
gallring och nyplantering som kontinuerligt måste ske, sker just
kontinuerligt och med största försiktighet.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
uppdra åt tekniska nämnden
att inte genomföra någon mer del av Vård- och utvecklingsplanen förrän beslut fattats om hur man skall gå
vidare med detta.
att bedöma och redovisa vad som skall genomföras av det
som ingår i konsultens förslag och i vilken ordning det
skall genomföras
att beräkna dels totalkostnaden för detta dels kostnaden för
de olika etapperna uppdelat på drift- och investeringsbudget och vilka kostnader som har tagits och skall tas inom
driftbudgeten respektive investeringsbudgeten när det
gäller det pågående arbetet inom delområdet Grankärret.
att redovisa hur man avser att strama upp rutinerna för att
förhindra att det som nu hänt upprepas.
Danderyd 2007 05 14

Siv Sahlström (c)

